|| ਸ਼੍ਰੀ ਜਯਤੀਰ੍ਥ ਸ੍ਤੁਤਤਿਃ ||

ਧਾਟੀ ਸ਼੍ਰੀਜਯਤੀਰ੍ਥ ਵਰ੍ਯ ਵਚਸ੍ਤਾਂ ਚੇਟੀਭਵਤ ਸ੍ਤਵਰ੍ੁਨੀ

ਪਾਟੀਰ੍ਾਤਨਲ ਫ ੁੱਲ ਮੁੱਤਲ ਸ੍ਤ ਮਨੋ ਵਾਟੀ ਲਸ੍ਤਦ ਵਾਸ੍ਤਨਾ |
ਪੇਟੀ ਯ ਤਤਿ ਮਤਿ ਤਸ਼੍ਰਯਾਂ ਸ੍ਤ ਮਤਤਤਭਿਃ ਤੋਟੀਰ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਲਾਤਿਤਾ

ਸ੍ਤਾ ਟੀਤਾ ਤਨਚਯਾਤ੍ਤਮਤਾ ਮਮ ਤਚਰ੍ਾਦਾਟੀਤਤਾਂ ਮਾਨਸ੍ਤੇ || ੧ |
ਟੀਤਾਕ੍ ੁੱਜਯਵਰ੍ਯ ਸ੍ਤਂਸ੍ਤਤਦ ਭਵਤਯੇਤਾਂਤਤੋ ਰ੍ਾਜਤਤ

ਪਰਾਤਾਮਯਂ ਦਧਤੇ ਪਲਾਯਨ ਤਵਧੌ ਸ੍ਤਿੋਤਾਨਯ ਸ਼੍ਂਤਾ ਤਦਵ ਿਃ |

ਲੋ ਤਾਂਧੀਤਰ੍ਿ ਕਸ਼੍ਮਸ੍ਤਯ ਤਮਸ੍ਤਿਃ ਸ੍ਤਾ ਤਾਲ ਸ੍ਤੀਮਾ ਯਦਾ

ਪਾਤਾਰ੍ਾਤਤ ਤਦਤਸ਼੍ ਪਰਰ੍ੋਹਤਤ ਨ ਚੇਦ ਰ੍ਾਤਾ ਤਨਸ਼੍ਾ ਤਾਮ ਤਿਃ || ੨ ||
ਛਾਯਾ ਸ੍ਤਂਸ਼੍ਰਯਿੇ ਨ ਯੁੱਚਰ੍ਿਯੋ ਰ੍ਾਯਾਤਮ ਸ੍ਤਾਂਸ੍ਤਾਤਰ੍ਤਾ

ਪਾਯਾਨਲ੍ਪਤਮਾਤਪ ਵਯਤਤਤਰ੍ ਵਯਾਯਾਮ ਤਵਕਸ਼੍ੋਤਭਤਾਿਃ |
ਆਯਾਂਤਤ ਪਰਤਟਾਂ ਮ ਦਂ ਬ ਧ ਜਨਾ ਹੇਯਾਤਨ ਤਧੁੱਕ੍ ਤਯ ਨਿਃ

ਪਾਯਾੁੱਛਰੀਜਯਰ੍ਾਟ ਦ੍੍ ਸ਼੍ਾ ਸ੍ਤਰ੍ਸ੍ਤ ਤਨਰ੍ਮਾਯਾਨ ਤਂਪਾਰ੍੍ਰਯਾ || ੩ ||
ਸ਼੍ਰੀਵਾਯਵਂਸ਼੍ ਸ੍ਤ ਵਂਸ਼੍ ਮੌਤਤਿਤਮਿੇ ਿਃ ਸ੍ਤੇਵਾ ਤਵਨਮਰ ਕਸ਼੍ਮਾ

ਦੇਵਾਜ੍ਞਾਨ ਤਮੋ ਤਵਮੋਚਨ ਤਲਾ ਜਵਾਤ੍੍ ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਧੇਿਃ |
ਸ਼੍ਵਾਦਵ ਤ ਮਤਾਟਵੀ ਤਵਲਨਾ ਦਾਵਾਤਨਿ ਲੀਲਾ ਜ ਿਃ

ਤੋ ਵਾਦੀ ਪ ਰ੍ਤੋ ਜਯੀਸ਼੍ਵਰ੍ ਭਵੇਤ ਤੇ ਵਾਤਦ ਤੋਲਾਹਲੇ || ੪ ||
ਨੀਹਾਰ੍ੁੱਛਤਵ ਤਬਂਬ ਤਨਰ੍ਗਤ ਤਰ੍ ਵਯੂਹਾਪੁਤੇਂਦੂਪਲਾ

ਨਾਹਾਰ੍ਯ ਸ੍੍ ਤ ਨੂਤਨਾਦ੍ਭ ਤ ਪਰ੍ੀਵਾਹਾਤਲ ਵਾਿੀ ਮ ਚਿਃ |
ਊਹਾਨੋਚਰ੍ ਨਰ੍ਵ ਪਂਤਿਤ ਪਯੋ ਵਾਹਾਤਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਜ

ਮਾਹਾਤ੍ਮਯਂ ਜਯਤੀਰ੍ਥ ਵਰ੍ਯ ਭਵਤੋ ਵਯਾਹਾਰ੍ਮਤਯੇਤਤ ਨਿਃ || ੫ ||

ਵਂਦਾਰ੍ ਕਤਸ਼੍ਤਤ ਪਾਲ ਮੌਤਲ ਤਵਲਸ੍ਤਨ੍ਮਂਦਾਰ੍ ਪ ਵਲੀ

ਮਂਦਾਨਯ ਪਰਸ੍ਤਰ੍ਨ੍ਮਰ੍ਂਦ ਤਤਿਤਾ ਵ੍ ਂਦਾਰ੍੍ਰ ਪਾਦਾਂਬ ਜਿਃ |
ਤ ਂਦਾਭਾਮਲ ਤੀਤਰ੍ਿਰ੍ਾਰ੍ਿ ਜਨਤਾ ਵ੍ ਂਦਾਰ੍ਤਾਨੋਤਹਿਃ

ਸ੍ਤਵਂ ਦਾਸ੍ਤਂ ਜਯਤੀਰ੍ਥਰ੍ਾਟ ਸ੍ਤਵ ਤਰ੍ ਿਾ ਸ੍ਤਂਦਾਤਨਤਂ ਮਾਂ ਤਿਯਾਤ || ੬ ||
ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਰ੍ਾਂਤਿਰ ਨਤਿਃ ਪਰਤੀਪ ਸ੍ਤ ਮਨੋ ਵਾਦਾਹਵਾਟੋਪਤਨ

ਰ੍ਭੇਦਾਤਂਦਰ ਮਤਤਿਃ ਸ੍ਤਮਸ੍ਤਿ ਤਵਬ ਧਾਮੋਦਾਵਲੀ ਦਾਯਤਿਃ |

ਨੋਦਾਵਰ੍ਯਦਯਤ ਤਰ੍ਂਨ ਤਨਤਰ੍ ਹਰ ੀ ਦਾਤਯ ਨਂਭੀਰ੍ ਨੀਿਃ

ਪਾਦਾਬਜ ਪਰਿਤੇ ਜਯੀ ਤਲਯਤ ਸ੍ਤਵੇ ਦਾਸ੍ਤ ਵਰ੍ਗੇऽਤਪ ਮਾਮ || ੭ ||
ਤਵਦਯਾ ਵਾਤਰ੍ਜ ਂਂਿ ਚਂਿ ਤਤਰ੍ਿੋ ਤਵਦਯਾ ਮਦ ਕਸ਼੍ੋਦਯਦ

ਦਵ ਾਦਯਾਲੀ ਤਦਲੀ ਤਭਦਾਮਰ੍ ਤਰ੍ੀ ਹ੍੍ ਦਯਾਤ੍ਮ ਤੀਤਰ੍ਿ ਿਮਿਃ |
ਪਦਯਾ ਭੋਧ ਤਤੇ ਤਰ੍ਵ ਨਮਰ ਸ੍ਤ ਰ੍ ਰ੍ਾਿ ਦਯਾਨ ਭੂਮੀ ਰ੍ ਹੋ

ਦਦਯਾੁੱਛਰੀਜਯਤੀਰ੍ਥਰ੍ਾਟ ਤਧਯਮ ਤਾਵਦਯਾਤਨ ਤਭਦਯਾਨ੍ਮਮ || ੮ ||
ਆਭਾਸ੍ਤਤਵ ਤਮਯਾਯ ਤਾਤਰ੍ਿ ਤ ਮਤਂ ਪਰਾਭਾਤਰ੍ ਪਰਤਿਯਾ

ਸ਼੍ੋਭਾਂ ਨੈਵ ਬਭਾਰ੍ ਦੂਰ੍ ਤਨਤਹਤਾ ਵਭਾਤਸ਼੍ਤਾਦਯ ਤਿਯਿਃ |
ਹਰ ੀਭਾਰ੍ੇਿ ਨਤਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਤਂਤਰ੍ ਮ ਖਾਿਃ ਕਸ਼੍ੋਭਾਤਰ੍ੋ ਭਾਸ੍ਤਿਰ੍ਿਃ

ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਂ ਜਯ ਯੋ ਤਨਤਨ ਪਰਵਦਤਤ ਸ੍ਤਵਾਭਾਤਵਤੋਦਯਨ੍ਮਤੌ || ੯ ||
ਬਂਧਾਨਿਃ ਸ੍ਤਰ੍ਸ੍ਤਾਰ੍ਥ ਸ਼੍ਬ੍ ਤਵਲਸ੍ਤਦ ਬਂਧਾਤਰ੍ਾਿਾਂ ਤਨਰ੍ਾਂ
ਤਮਂਧਾਨੋऽਰ੍ਿ ਤਵਭਾ ਪਤਰ੍ਭਵ ਝਰ੍ੀ ਸ੍ਤਂਧਾਤਯਨਾ ਤੇ ਜਸ੍ਤਾ |

ਰ੍ ਂਧਾਨੋ ਯਸ਼੍ਸ੍ਤਾ ਤਦਸ਼੍ਿਃ ਤਤਵ ਤਸ਼੍ਰ੍ਿਃ ਸ੍ਤਂਧਾਰ੍ਯਮਾਿੇ ਨ ਮੇ

ਸ੍ਤਂਧਾਨਂ ਸ੍ਤ ਜਯੀ ਪਰਤਸ੍ਤੁੱਧ ਹਤਰ੍ ਸ੍ਤਂਬਂਧਾਨਮਸ੍ਤਯ ਤਿਯਾਤ || ੧੦ ||
ਸ੍ਤਖਯਾਵਦ ਨਿ ਨੀਯਮਾਨ ਚਤਰ੍ਤਿਃ ਸ੍ਤਾਂਖਯਾਕਸ਼੍ਪਾਦਾਤਦਤਨਿਃ

ਸ੍ਤਂਖਯਾਸ੍ਤਤ ਸ੍ਤਮਤਯ ਪਰਭਦ
ੇ ਪਤਟਮ ਪਰਖਯਾਤ ਤਵਖਯਾਤਤਨਿਃ |
ਮ ਖਯਾਵਾਸ੍ਤ ਗ੍੍ ਹਂ ਕਸ਼੍ਮਾ ਦਮ ਦਯਾ ਮ ਖਯਾਮਲ ਸ਼੍ਰੀ ਧ ਰ੍ਾਂ

ਵਯਾਖਯਾਨੇ ਤਲਯੇਦ ਰ੍ਤਤਂ ਜਯਵਰ੍ਾਤਭਖਯਾ ਧਰ੍ੋਮਦ ਨ ਰ੍ ਿਃ || ੧੧ ||
ਆਸ੍ਤੀਨੋ ਮਰ੍ ਦਂਸ਼੍ ਦਾਸ੍ਤ ਸ੍ਤ ਮਨੋ ਨਾਸ੍ਤੀਰ੍ ਦੇਸ਼੍ੇ ਕਸ਼੍ਿਾਦ

ਦਾਸ੍ਤੀਭੂਤ ਤਵਪਕਸ਼੍ ਵਾਤਦ ਤਵਸ੍ਤਰ੍ਿਃ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤੀ ਸ੍ਤਮਸ੍ਤਿਨਸ੍ਤਾਮ |

ਵਾਸ੍ਤੀ ਹ੍੍ ਤ੍ਸ੍ਤ ਸ੍ਤਤਾਂ ਤਲਾ ਤਨਵਹ ਤਵਨਯਾਸ੍ਤੀ ਮਮਾਨਾਰ੍ਤਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਤੀਤਾ ਰ੍ਮਿਾਰ੍ਚਤਿਃ ਸ੍ਤ ਜਯਰ੍ਾਿਾਸ੍ਤੀਦਤਾਂ ਮਾਨਸ੍ਤੇ || ੧੨ ||
ਪਕਸ਼੍ੀਸ਼੍ਾਸ੍ਤਨ ਪਾਦ ਪੂ ਜਨ ਰ੍ਤਿਃ ਤਕਸ਼੍ੀਕ੍ ਤੋ ਦਯਦ ਦਯੋ

ਲਕ੍ਮੀਕ੍ ਤਯ ਸ੍ਤਭਾ ਤਲੇ ਰ੍ਟਦਸ੍ਤਤ ਪਕਸ਼੍ੀਸ਼੍ਵਰ੍ਾਨਕਤਸ਼੍ਪਤ |
ਅਕਸ਼੍ੀਿ ਪਰਤਤਭਾ ਭਰ੍ੋ ਤਵਤਧ ਸ੍ਤਰ੍ੋਜਾਕਸ਼੍ੀ ਤਵਹਾਰ੍ਾਤਰ੍ੋ

ਲਕ੍ਮੀਂ ਨਿਃ ਤਲਯੇ ੁੱਜਯੀ ਸ੍ਤ ਤਚਰ੍ਮਧਯਕਸ਼੍ੀਕ੍ ਤਕਸ਼੍ੋਭਿਾਮ || ੧੩ ||
ਯੇ ਨਾਨਾਤਹ ਸ੍ਤਮਸ੍ਤਿ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤਿਰ ਪ੍੍ ਤਨਾ ਰ੍ਤਿਾਤਰ੍ੋ ਲੀਲਯਾ
ਯੇ ਨਾਖਂਤਿ ਤ ਵਾਤਦ ਸ੍ਤਰ੍ਵ ਸ੍ਤ ਭਟ ਸ੍ਤਿਮ
ੋ ੋ ਵਚਿਃ ਸ੍ਤਾਯਤਿਃ |
ਯੇ ਨਾਸ੍ਤਥਾਤਪ ਚ ਮਧਵ ਸ਼੍ਾਸ੍ਤਿਰ ਤਵਜਯ ਸ੍ਤਿਂਭੋ ਧਰ੍ਾ ਮਂਿਲੇ

ਤਂ ਸ੍ਤੇਵੇ ਜਯਤੀਰ੍ਥ ਵੀਰ੍ਮਤਨਸ਼੍ਂ ਮਧਵਾਖਯ ਰ੍ਾਜਾਦ੍੍ ਤਮ || ੧੪ ||
ਯਦੀਯ ਵਾਤ ਤਰ੍ਂਨਾਿਾਂ ਤਵਪੁ ਤਵਦ ਂ ਤਨਰ੍ਿਃ |

ਜਯਤਤ ਸ਼੍ਰੀਧਰ੍ਾਵਾਸ੍ਤੋ ਜਯਤੀਰ੍ਥ ਸ੍ਤ ਧਾਤਰ੍ਿਃ || ੧੫ ||
ਸ੍ਤਤਯਤਪਰਯ ਯਤਤ ਪਰੋਤਿਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯਾਰ੍ਯ ਸ੍ਤਿਵਂ ਸ਼੍ ਭਮ |

ਪਠਨ ਸ੍ਤਭਾਸ੍ਤ ਤਵਜਯੀ ਲੋ ਤੋੁੱਤਮਤਾਂ ਵਰ ਜੇਤ || ੧੬ ||

|| ਇਤਤ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਤਤਯਤਪਰਯਤੀਰ੍ਥਤਵਰ੍ਤਚਤਾ ਸ਼੍ਰੀਜਯਤੀਰ੍ਥਸ੍ਤੁਤਤਿਃ ਸ੍ਤਮਾਪਿਾ ||

